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ADVENTO
A oportunidade de um novo começo... 
Devido às nossas numerosas actividades, a nossa vigilância está 
muitas vezes ameaçada: falta-nos o tempo para parar, discernir, 
fazer novas escolhas em ordem a despertar a nossa adesão 
a Cristo. E se o tempo do Advento nos oferecesse esta 
oportunidade de um novo começo? 
DEHONIANOS

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Mc 13, 33-37

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Acautelai-vos e vigiai, porque não sabeis 
quando chegará o momento. 
Será como um homem que partiu de viagem: 
ao deixar a sua casa, deu plenos poderes aos 
seus servos, atribuindo a cada um a sua tarefa, 
e mandou ao porteiro que vigiasse. 
Vigiai, portanto, visto que não sabeis quando 
virá o dono da casa: se à tarde, se à meia-noite, 
se ao cantar do galo, se de manhãzinha; não 
se dê o caso que, vindo inesperadamente, vos 
encontre a dormir. 
O que vos digo a vós, digo-o a todos: Vigiai!».

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 79 (80), 2ac e 3b. 15-16.18-19
REFRÃO: 
Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar, mostrai-nos 
o vosso rosto e seremos salvos.

HORÁRIOS DAS MISSAS Devido às medidas 

tomadas no âmbito do Estado de Emergência, 

os horários das Missas na Igreja Paroquial são os 

seguintes, até nova indicação:

Sábado - 10h00

Domingo – 09h00 e 11h30

Terça a Sexta – 19h00

Não há alteração no horário da Missa em Caselas: 

Domingo - 10h30

MISSAS NOS FERIADOS DE 01 E 08 DE 
DEZEMBRO - 

01 de Dezembro - Igreja Paroquial - 11h30

07 de Dezembro  -  Igreja Paroquial - 19h00     (vespertina) 

08 de Dezembro - Igreja Paroquial - 09h00 e 11h30

Caselas - 10h30

PEDITÓRIOS PARA IGREJA - No próximo fim-

de-semana, o primeiro do mês de Dezembro, 

os peditórios destinam-se a amortizar a dívida 

contraída com a construção da Igreja Paroquial.

CONTRIBUTOS podem ser feitos directamente 

para a seguinte conta bancária:

SANTANDER – PT50 0018 0003 4942 2140 020 06

BAZAR DE NATAL - Mesmo em tempo de 

pandemia, vai poder comprar os seus presentes no 

Bazar de Natal da Paróquia de São Francisco Xavier, 

a decorrer até 20 de Dezembro.

Este ano o Bazar funciona no Quiosque do Adro da 

Igreja Paroquial, onde poderá adquirir, entre outros 

artigos, Coroas do Advento, bem como as rifas de 

Natal, cujo prémio será anunciado mais tarde.

O Bazar vai estar aberto no seguinte horário:

Sábados - 11h00-12h30 (em estado de emergência)

Domingos - 10h45-12h30 (em estado de 

emergência)

Terça a Sexta - 16h00-19h00

Venha fazer as suas compras de Natal e ajude a 

Paróquia a fazer face aos seus compromissos.

Ralph Hulett, Os reis magos

Mostra-me, Senhor, os teus 
caminhos e indica-me as tuas 
veredas. Pedimos ao Senhor 
que nos guie, que nos deixe ver 
seus passos, para que possamos 
caminhar para a plenitude dos 
seus mandamentos, que é a 
caridade. 
JOSEMARIA ESCRIVÁ



PEREGRINAÇÃO DE ADVENTO. PREPARAÇÃO.
P. Paul Nicholson, In An Advent pilgrimage

CAMINHAR AO ENCONTRO DE JESUS
Papa Francisco, 2013 

A nossa vida é um caminho: devemos caminhar por 
esta senda, para chegar ao monte do Senhor, ao en-
contro com Jesus. 
Podemos formular esta pergunta: mas quando en-
contro Jesus? Somente no fim? Não, não! 
Encontramo-l’O todos os dias. Mas como? 
A vida inteira é um encontro com Jesus: na oração, 
quando vamos à Missa, e quando realizamos obras 
de bem, quando visitamos os doentes, quando aju-
damos um pobre, quando pensamos no próximo, 
quando não somos egoístas, quando somos amá-
veis... em tudo isto encontramos sempre Jesus. 
E a vereda da vida é precisamente esta: caminhar ao 
encontro de Jesus.
É próprio do cristão encontrar Jesus, contemplá-l’O, 
deixar-se fitar por Jesus, porque Ele olha para nós 
com amor, ama-nos deveras, gosta muito de nós e 
olha sempre para nós. Encontrar Jesus é também 
deixar-se olhar por Ele. «Mas Padre, esta senda para 
mim é um caminho torpe, porque eu sou um grande 
pecador, cometi muitos pecados... como posso en-
contrar Jesus?». 
Mas tu sabes que as pessoas que Jesus mais procura-
va eram os maiores pecadores, e por este motivo re-
preendiam-n’O; e o povo, as pessoas que se julgavam 
justas, diziam: mas este não é um profeta verdadeiro, 
olha como está bem acompanhado! Andava com 
os pecadores... E Ele dizia: vim para aqueles que têm 
necessidade de saúde, que precisam de cura, e Jesus 
purifica-nos dos pecados. E no caminho, até quando 
erramos, quando cometemos um pecado, Jesus vem 
e perdoa-nos. E este perdão, que recebemos na Con-
fissão, é um encontro com Jesus. 
Procedamos na vida assim, rumo ao monte, até ao dia 
em que se realizar o encontro definitivo, quando pu-
dermos fitar aquele olhar tão bonito de Jesus! 
Nisto consiste a vida cristã: caminhar, ir em frente uni-
dos, como irmãos, amando-nos uns aos outros.

Um presente para pedir a Deus
No dia em que começo este caminho do Advento, 
peço a Deus o dom de ser capaz de reconhecer as 
múltiplas formas pelas quais Ele estará comigo nas 
próximas semanas.

Uma reflexão para o caminho
«Uma viagem de mil km começa com um simples 
passo». Esta frase, atribuída ao filósofo chinês Lao-
-tzu, nascido 600 anos antes de Cristo, pode servir 
de encorajamento para começar este caminho do 
Advento.
As viagens começam muitas vezes com incertezas. 
Tenho a certeza de que conheço o mapa para o meu 
destino? Esqueci-me de trazer alguma coisa de que 
vou precisar? Estou a sair demasiado cedo ou dema-
siado tarde?
Há alguma coisa em sair de casa, fechar a porta e dar 
esses primeiros passos que tem o poder de dominar 
muitos dos medos. Agora estou pronto para enfren-

tar quem e o que me acontecer, dia a dia, sem gastar 
muito tempo a olhar para trás ou para a frente.
Consegue lembrar-se de alguma circunstância em 
que começou um viagem de futuro incerto? Por 
exemplo, mudar de casa, começar um novo trabalho, 
iniciar uma nova relação ou uma nova fase da vida. 
Como se sentiu? Quais foram as suas esperanças e os 
seus medos? Vislumbra actualmente a possibilidade 
de novas viagens?  

Uma passagem bíblica para o caminho
Maria foi visitada pelo anjo Gabriel, que lhe diz que 
vai dar à luz o Filho de Deus. O mensageiro comuni-
ca-lhe também que a prima, Isabel, apesar de muito 
velha para ter filhos, está no sexto mês da gravidez. 
Então Maria decide empreender uma viagem longa 
e potencialmente perigosa para ver Isabel e oferecer-
-lhe apoio.
«Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-

Giotto, Visitação

-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Ju-
deia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel.» 
(Lucas 1, 39-40)
No momento em que começa a sua própria viagem 
através das semanas do Advento, medite em Maria. 
O que a terá motivado a sair? O que é que poderia 
ter passado pela sua cabeça e pelo seu coração ao 
longo do caminho? Reserve algum tempo para dizer 
a Deus tudo o que vê e experimenta.

Palavras para a viagem
Senhor, sair pode ser difícil.
Por muitos motivos preferia ficar onde estou,
num lugar e com pessoas que conheço,
confortavelmente instalado nos meus hábitos fami-
liares.
Ajuda-me a dar estes primeiros passos na estrada,
na esperança de Te reconhecer ao longo do cami-
nho.


